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  Oscarovým snímkem Hugo a jeho 
velký objev ve 3D byla zahájena digitál-
ní éra českokrumlovského kina. První 
digitální projekce se uskutečnila 
1. března. Všichni návštěvníci se mohli 
přesvědčit o skvělé kvalitě obrazu 
i zvuku, kterou nový systém poskytuje.
    Digitální technologie kromě populár-
ních 3D projekcí umožňuje i mnohem 
větší programovou pestrost a zejména 
uvádění filmových novinek bez většího 
zpoždění za tuzemskou premiérou. 
Nový program kina je toho důkazem. 
V den premiéry bude uveden např. film
Okresní přebor - poslední zápas Pepika 
Hnátka (29. - 31. 3.), s minimálním  
   
      

zpožděním další březnová novinka, film 
Bohdana Slámy Čtyři slunce (26. - 28. 3.). 
Na duben jsou připraveny další premié-
rové filmy: Titanic 3D (7. - 9. 4.), Hněv 
Titánů 3D (20. - 22. 4.), Vrtěti ženou 
(23. - 25. 4.). V květnu bude uveden 
očekávaný filmový trhák, česká komedie 
Líbáš jako ďábel.
  Nová technologie s sebou přináší 
zvýšení cen vstupného. Nejvíce diváci 
zaplatí za 3D projekce (až 165 Kč za 
nejdražší premiérové filmy, běžně pak 
129 Kč),  novinkové filmy ve 2D stojí do 
100 Kč. Ceny vstupenek na přestavení 
filmového klubu zůstanou nezměněny 
(79 Kč). Minimální cenu vstupenky 

  

určují distributoři filmů, provozovatel 
kina ji nemůže snížit.
    Před 3D představením si musí návštěv-
ník zakoupit speciální brýle za 30 Kč. Ty 
však zůstávají v jeho vlastnictví a může 
je opakovaně používat. Odpadnou tak 
náklady na opakované vybírání a čištění 
brýlí, systém je tím pádem zároveň 
ekologičtější.

  

     

 
    
čtvrtek 29. března 2012 od 16 hodin   
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

… pokračování na straně 7

Text Filip Putschögl Foto Jan Sommer 
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Rekonstrukce jezu a lávek v centru města 
  Práce na rekonstrukci jezu Jelení lávka, 
jejímž investorem je státní podnik Povodí 
Vltavy, probíhají bez výraznějšího omezení. 
V současné době probíhají přípravy na 
vybudování jímky potřebné pro výstavbu 
propusti a dle průtokové situace se neustále 
zpevňuje násyp. Průchod pod mostem Na 
Plášti je s omezením umožněn. Uzavřena je 
částečně pouze panelová cesta podél toku 
Polečnice. Chodci mohou využít trasu přes 
parkoviště v Jelení zahradě. První etapa prací 
na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá asi 
do konce června 2012. Po dokončení této 
etapy bude s určitými omezeními pro vodáky 
sjízdná nově vybudovaná propusť při levém 
břehu řeky. 
  Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna 
v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. 
V současné době je v místě lávky osazeno 
provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na 
Ostrov. Při odstraňování staré konstrukce lávky 
se ukázalo jako nezbytné provést dodatečné 
práce na zabezpečení spodní stavby lávky. 
I v tomto případě bude město Český Krumlov 
 

 

 

   

podávat žádost na změnu projektu na ROP 
NUTS II Jihozápad s tím, že po získání 
definitivního stanoviska poskytovatele dotace 
bude určen další postup. V souvislosti s uvažo-
vanou opravou mostních opěr se prodlouží 
doba uzavření provizorní lávky u mlýna 
v Široké ulici, a to jak pro dopravu, tak pro 
pěší. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, 
Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku 
pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. Přesný 
harmonogram prací a termín uzavírky je zatím 
v jednání.
   Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, 
aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší 
a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Informace k rekonstrukci jsou průběžně 
aktualizovány na  www.ckrumlov.cz/vltava 
a www.ckrumlov.cz/lavky.  

 

 

    Zástupci společnosti SDS EXMOST spol. 
s r.o. (zhotovitel rekonstrukce) získali na 
základě jednání se státním podnikem Povodí 
Vltavy potřebná stanoviska k použití nového 
technického řešení, jež umožňuje zahájení 
prací na rekonstrukci lávky u mostu Na Plášti 
ihned po snížení současného vysokého průto-
ku vody ve Vltavě (cca 40 m3/s). Zvýšený 
průtok potrvá asi do konce měsíce března, kdy 
se bude upouštět vodní nádrž Lipno II. Město 
Český Krumlov (investor rekonstrukce) musí 
v souvislosti s navrhovanou změnou podat na 
ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel 
dotace) žádost o změnu projektu. Teprve po 
získání oficiálního stanoviska poskytovatele 
dotace bude možné určit další postup, tzn. 
stanovit přesný termín zahájení rekonstrukce 
a upřesnit harmonogram prací. I poté však 
budou práce na rekonstrukci lávky závislé na 
stavu vody v řece. V následujícím období se 
očekává tání sněhu ve vyšších polohách 
Šumavy, což může mít vliv na stav vody v řece 
a tím i na průběh prací. O dalším průběhu 
rekonstrukce bude veřejnost informována.

   

  

  

 

Text  Jiří Kubovský  

Studenti promítají dokumenty o lidských právech 
popisuje tyto „twitterové revoluce“ ve třech 
různých arabských zemích. Z českých filmů 
budeme mít možnost zhlédnout snímek Film 
jak Brno, jemuž se podařilo zmapovat neona-
cistický pochod Brnem z 1. května 2011 a jeho 
odvážnou blokádu z několika rozličných 
pohledů. Po projekci filmu bude následovat 
debata s Kristýnou Bartošovou, která portré-
tovala blokádníky, a Robinem Kvapilem, který 
natočil část dokumentu věnující se Romům.
 Program letošního ročníku festivalu 
v Českém Krumlově zaujme i tím, že nabízí 
vyrovnaný počet českých a zahraničních filmů. 
Snímek Láska v hrobě nás zavádí za metafo-
rickou hranici mezi dvěma světy v podobě 
hřbitovní zdi a vypráví o citech dvou lidí bez 
domova. Českou triádu doplní Trafačka - 
Chrám svobody, tedy inspirativní podívaná 
o proměně opuštěné industriální haly 
v prostor otevřený nejrůznějším kulturním 
aktivitám a proudům.
    Zahraniční trojka představí také Běloruský 
sen o svobodě a volbách, které měly přinést 
změnu. „To téma odporu a boje s větrnými 
mlýny mi přijde pro české diváky stále aktuál-
ní a přitažlivé,“ doplňuje k filmu Filip 
Faschingbauer z organizačního týmu. Na 
debatu po filmu dorazí Alexej Sevruk z občan-
ského sdružení Svobodné Bělorusko. Česko-

 

 

 

   

krumlovští diváci uvidí také snímek 
Z popenice do lednice, který efektivním 
a velmi přitažlivým způsobem nastavuje 
zrcadlo našim návykům zacházení s potravinami. 
„V určitých částech filmu člověka mrazí 
z nesmyslných legislativních nařízení, jsou tam 
ale uvedeny i příklady dobré praxe. Po tomhle 
filmu jsem se začal na svoje chování v super-
marketu dívat jinýma očima,“ přibližuje Bicek.
Během festivalu se konají také školní projekce, 
zvány jsou školy z Českého Krumlova i okolí. 
„Menší děti se při debatách o filmech učí 
především toleranci a odpovědnosti za svět 
kolem sebe,“ říká koordinátorka školních 
projekcí Martina Putschöglová. „Děti vidí 
vždy blok krátkých filmů a po každém 
následuje reflexe a debata. Starší žáci si 
z projekcí odnášejí komplexnější pohled na 
svět, nevidí ho černobíle, jak nám ho servírují 
mainstreamová média.“
  Veřejné projekce se konají v Městském 
divadle Český Krumlov od 28. do 30. března, 
podrobnosti o filmech a program naleznete na 
webu www.jedensvet.cz/cesky-krumlov.
    Spolupořadateli festivalu v Českém Krum-
lově jsou Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži o.p.s. Český Krumlov, Filmový klub 
Jeden svět při Gymnáziu Český Krumlov 
a Člověk v tísni, o.p.s., Praha.

  

 

 

   V Českém Krumlově se ve dnech 28. až 30. 
března 2012 uskuteční již podruhé v řadě 
festival Jeden svět. „Festival pořádáme, protože 
se zde řeší témata, která běžná média opomíje-
jí nebo zobrazují neúplně. Pracujeme tak i na 
jakési osvětě a primárně kulturní akce má díky 
tomu důležitý přesah,“ vysvětluje Pavel Bicek, 
jeden z organizujících studentů.
       Letošní ročník festivalu, jak napovídá i vizuální 
propagace, se ponese v duchu arabských 
revolucí, ale i dalších protestů a revolucí u nás 
i ve světě. V Českém Krumlově se tak můžete 
těšit na film Nedáme se umlčet, který přitažli-
vou formou dialogů s mladými aktivisty 

   

  

  

 

Text  Pavel Bicek, studentský koordinátor projektu  

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci 
spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435
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Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově
Průvodce Základní uměleckou školou Český Krumlov - pokračování          
Text Alena Švepešová  Foto archiv ZUŠ Český Krumlov  

Jaká je další činnost a úspěchy žáků školy
     Děti jsou vedeny k pravidelné denní přípra-
vě do vyučování, která je základem pro kvalitní 
výsledek vzdělávání v Základní umělecké 
škole. Škola také poskytuje dětem mnoho 
příležitostí k aktivnímu muzicírování 
a vystupování. Každoročně pořádá kolem 
čtyřiceti veřejných školních koncertů, výstavy 
výtvarných prací, divadelní představení, 
výměnné zájezdy, festivaly, semináře, víceden-
ní soustředění, letní tábor, hudební pořady pro 
děti z mateřských a základních škol, žáci 
vystupují na vernisážích, účinkují na plesech, 
při městských slavnostech, jsou připravováni 
a vysíláni na umělecké hudební, výtvarné 
i taneční soutěže, kde pravidelně získávají 
ocenění až na mezinárodní úrovni. Výtvarná 
díla žáků zdobí reprezentační prostory 
Městského úřadu Český Krumlov, interiéry 
školy, Dům důchodců v Horní Plané, novoro-
čenky, kalendáře, Almanach školy Půvab času 
aj. Velkého ocenění se dostalo dětské publikaci 
Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb 
Křivolaká putování, vyšla hudební CD i DVD.

Jak je škola financována
  Stát financuje pouze platy zaměstnanců 
školy. O výši rozpočtu rozhodují normativy, 
počet žáků školy a Krajský úřad Jihočeského 
kraje. Rodiče žáků hradí školné (úplatu), 
z nějž se musí pokrýt veškeré provozní náklady 
školy jako nájmy budov, energie, údržba všeho 
druhu, vybavení, učební pomůcky, nástroje, 
komunikační technologie, další povinné 
vzdělávání, spotřební materiál, opravy, ladění 
apod. Pro získání dalších finančních prostřed-
ků se věnujeme grantové činnosti, jedinečně 
tak pomáhají právě obě rodičovská sdružení    
při škole - Sdružení pro rozvoj ZUŠ 

 
  

 a  SRPČDS spolu s našimi vzácnými sponzo-
ry a pomáhajícími rodiči. Umožňují škole 
dopřát žákům bohatou a pestrou uměleckou 
činnost nad rámec výuky. 

Jak vyřešit některé starosti
   První starostí je nedostatek  investičních 
prostředků. V roce 2012 plánujeme nutnou 
přestavbu zkušebny sborového zpěvu (čerstvý 
rozpočet na stupínky a lavice činí 120 000 Kč), 
zrekonstruovat potřebuje také orchestrální 
učebna, beznadějné je zatím pořízení koncert-
ního klavíru do sálu (1 700 000 Kč), vyměnit 
je nutno i stařičké klavíry ve třídách, je třeba 
koupit nový hoboj, koncertní akordeon, zvony, 
hrnčířský kruh apod. Starost způsobují 
nefunkční a netěsnící okna na chodbách velké 
budovy (tepelné ztráty i zbytečné výdaje). 
Další starostí je plná kapacita školy, není 
možné proto přijímat více žáků a pedagogů, 
přestože zájem stále roste. Aktuální starostí je 

plánovaný odchod manželů Šiponových, kteří 
zajišťují pro školu úklidové, správcovské, 
údržbářské i zdravotnické práce, ve škole bydlí, 
hlídají a jsou oblíbeni pro svou neobyčejnou 
vstřícnost a veselou povahu.  

Komu je třeba poděkovat
   Děkujeme především rodičům, že jsou 
ochotni svým dětem poskytnout vzdělání 
v naší škole a podpořit je v každodenní domácí 
přípravě, na veřejných vystoupeních a dokáží 

ocenit každý malý pokrok i velkou snahu 
celého pedagogického sboru naučit děti co 
nejvíce, oceňují také dobrovolné odhodlání     
 

učitelů věnovat žákům i svůj osobní čas. 
Velké poděkování patří Sdružení pro rozvoj 
ZUŠ a Sdružení rodičů a přátel dětského 
pěveckého sboru a jejich pravidelně přispí-
vajícím členům. Děkujeme městu Český 
Krumlov, starostům obce Brloh, Horní 
Planá a městyse Křemže, paní ředitelce 
Základní školy Kájov a všem sponzorům 
a institucím, u nichž pravidelně nacházíme 
podporu.    

Co si přejeme do budoucna?
   Aby všichni přicházeli do naší školy rádi 
a aby se vším tím, co se u nás naučili, dovedli 
těšit až do stáří…

  Zveme čtenáře na návštěvu do Základní 
umělecké školy Český Krumlov. Více 
informací na www.zus-ceskykrumlov.cz.
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Krumlově. K závěrečnému kvízu, který se 
konal 29. února, postoupilo 121 účastníků, 
z nichž 35 nejlepších pojede v dubnu tohoto 
roku do Paříže. 
     Hlavním bodem pobytu v Paříži je návštěva 
centrály UNESCO. Mladí účastníci se stanou 
oficiální delegací České republiky a Českého 
Krumlova, na simulovaném mezinárodním 
summitu ve velkém zasedacím sále budou 
obhajovat v angličtině či francouzštině  stano-
visko své země a vyjednávat. Výherci poznají 
Paříž jako moderní evropské velkoměsto 
a jeho památky UNESCO – katedrálu 
Notre-Dame, nábřeží řeky Seiny a residenci 
francouzských králů Versailles. Věřím, že tento 
zážitek a zkušenost motivuje naše žáky 
a studenty k lepším školním výsledkům, zájmu 
o jazyky a Český Krumlov bude mít   

 

 

 

   

v budoucnu mezi svými rodáky třeba meziná-
rodní experty na historické dědictví či 
diplomaty. Vážené maminky, babičky, vážení 
tatínkové a dědečkové, milí spoluobčané, se 
svolením autorů kvízu, týmu pedagogů česko-
krumlovských škol, Vám přinášíme výběr 
z otázek soutěže, kterou absolvovaly Vaše děti. 
Zkuste si, co znáte a unesete o UNESCO, 
neboť platí, co znám, to mám rád, a co mám 
rád, to chráním. Přeji hodně poznání a zábavy 
s kvízem UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ a děkuji 
všem partnerům a sponzorům, kteří pomohli 
projekt uskutečnit.

     Celé znění kvizu včetně správných odpovědí 
najdete na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/unescokviz.

 
  

 

 

    Dvě stovky žáků druhých stupňů českokrum-
lovských základních škol a studentů Gymná-
zia Český Krumlov se zapojily do projektu 
UNESCO pro mladou generaci, do znalostní 
soutěže UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, kterou 
vyhlásilo město Český Krumlov při příležitosti 
20. výročí zápisu historického centra města na 
Seznam světového dědictví UNESCO. 
     Téma UNESCO zařadily českokrumlovské 
školy do výuky školního roku 2011/2012. 
Soutěžící čerpali znalosti jak z výuky, tak 
z povinných aktivit soutěže: přednášky 
o UNESCO a prohlídky města spolu s česko-
krumlovskými průvodci. Dalším zdrojem 
informací byla výstava Příběh města Český 
Krumlov v Regionálním muzeu v Českém 
Krumlově nebo odborná literatura a tisk  
dostupný v Městské knihovně v Českém 
 

  

  

 

6. Vyškrtni, co do výčtu nepatří:
Mezi památky kulturního dědictví  řadíme: 
soubory staveb, přírodní jevy, sochy, areály 
budov

7. Oprav chybné vyjádření:
Přírodní a kulturní památky UNESCO 
chrání podle listiny zvané „Smlouva o ochra-
ně kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO“

8. Dej do správného pořadí (očísluj 1 – 4) 
jednotlivé kroky , které vedou k zápisu určité 
památky do Seznamu kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO:
…… Management Plan
……rozhodnutí Výboru pro světové dědictví
……nominace
……indikativní seznam

9. Zkratka UNESCO znamená:
a) Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a vzdělávání
b) Organizace OSN pro vědu, kulturu 
a vzdělávání
c) Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu

10. Česká republika má na Seznamu hmotné-
ho kulturního dědictví zapsáno:
a) 10 památek
b) 14 památek
c) 12 památek

   

 

 

 

   

11. Spoj, co k sobě patří:
1) První konference UNESCO
2) Londýn
3) Paříž
4) Generální konference
5) 1972

a) schválení Úmluvy o ochraně svět.  kultur.   
a přír. dědictví
b) řídící orgán UNESCO
c) 1946
d) současné hlavní sídlo UNESCO
e) místo založení UNESCO

12. Ve kterém roce byl Český Krumlov 
zapsán na Seznam UNESCO?
a) 1990
b) 1992
c) 1994
d) 1996

13. Vyškrtni, co do výčtu nepatří:
Lednicko-valtický areál, Zelená hora, 
Kutná Hora, Telč, Karlovy Vary, Holašovice

14. Co je Slovácký verbuňk?
a) svatební obřad 
b) najímání slovenských řemeslníků pro 
práci na vinohradech
c) tanec mladíků odvedených na vojnu ze 
Slovácka 
d) tanec svobodných dívek v předvečer 
svatebního obřadu

 
  

 

 

1. Kolik členů má UNESCO v současnosti?
a) 203
b) 193
c) 93 

2. V jakém roce do organizace UNESCO 
přistoupilo Československo?
a) 1918
b) 1945
c) 1995

3. Kolik památek celkem bylo v roce 2011 
zapsáno na Seznamu světového dědictví 
UNESCO?
a) 899
b) 956
c) 936

4. Na zařazení na Seznam Světového dědic-
tví mohou být navrženy památky nebo 
území:
a) jsou originální, jedinečné a neopakovatel-
né
b) se vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo 
památkové ochrany
c) jsou předmětem obdivu miliónů lidí po 
celém světě

5. Doplň vyjádření: 
Do hmotného kulturního dědictví 
UNESCO zařazujeme:
Památky smíšeného charakteru, památky 
přírodního dědictví a…………

 

  

  

 

Text  Jitka Zikmundová, kvíz připravil týmu pedagogů českokrumlovských škol 

UNESCO pro mladou generaci  Znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ 
Řešení: 1/ b; 2/ b; 3/ c; 4/ b; 5/ PAMÁTKY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ; 6/ SOCHY; 7/  ÚMLUVA; 8/ 3 – 4 – 2 – 1 (SEZNAM - NOMINACE – 
MANAGMENT PLAN – ROZHODNUTÍ); 9/ c); 10/ c; 11/ 1c, 2e, 3d, 4b, 5a; 12/ b; 13/ KARLOVY VARY; 14/ c 
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okapy na historických budovách ve městě. Při 
krádežích se několikrát stalo, že majitel objektu 
nejdříve zloděje vyplašil, zahnal na útěk, 
a teprve poté zavolal policii a oznámil podezře-
ní. Prosíme všechny, kteří se setkají s tímto 
podezřením, aby ihned volali tísňové číslo 156 
nebo158, rychle a stručně popsali místo 
události a možný popis pachatele. Policie se 
vždy snaží jednat rychle, aby byl pachatel 
přistižen nejlépe při činu. Městští strážníci se 
také setkávají s nevědomostí občanů, jak se 
správně zachovat při napadení psem nebo 
jiným zvířetem. Pokud  není na blízku

 

 

   

majitel, je vždy nejlepší zavolat městskou 
policii. Strážníci sami nebo prostřednictvím 
pracovníků útulku zvíře odchytí, zjistí majitele 
psa a to, zda je očkován proti vzteklině. Jde 
v první řadě o zdraví a život člověka, proto je 
na místě profesionální a rychlý postup. 
    Pro bezpečnost nás všech chceme požádat 
o spolupráci. Pokud budete mít podezření, že se 
ve Vašem okolí děje něco nestandardního 
a trestného, oznamte toto podezření co nejrych-
leji policii.  Policisté a strážníci nemohou být 
všude, ale s Vaším přispěním mohou být právě 
na těch místech, kde je to nejvíce potřeba.

 
  

 

 

   Strážníci Městské policie Český Krumlov 
během své služby řeší mnoho oznámení 
počínaje hlukem a nepořádkem v ulicích až po 
podezření o spáchání trestného činu. Stále 
jsou však mezi námi lidé, kteří nevědí, jak se 
zachovat, když s podezřením přestupku nebo 
trestného činu přijdou bezprostředně do styku. 
Každé prodlení oznámení má samozřejmě vliv 
na to, jakým způsobem bude toto podezření 
Policií České republiky nebo Městskou policií 
Český Krumlov dále řešeno. 
     Poslední dobou jsme všichni rozhořčeni, jak se 
ve velkém ztrácejí barevné kovy, hlavně měděné

 

  

  

 

Text Jan Šítal 
Jak se zachovat při oznámení trestních událostí či napadení zvířetem 

tému zájmu o kulturu a historii je mi práce 
kronikáře velmi blízká.
   Ve městě natolik živoucím jako je současný 
Český Krumlov je psaní kroniky prací krásnou 
a zajímavou, ale zároveň velice náročnou. 
Kronikář je ve snaze podat ucelený obraz 
místa a doby, v níž žije, nucen pečlivě vážit 
a vybírat události, které budou zaznamenány. 
Tyto by měl zároveň zasadit do obecných 
souvislostí a případně doplnit vlastním 
komentářem. Kronika by neměla být pouhým 
kalendáriem chronologicky zaznamenaných 
jednotlivostí. V první řadě by měla obsahovat 
faktografické údaje o životě obce v daném roce 
a základní informace o událostech v jednotli- 

 

 

 

   

vých sférách veřejného života. Pro usnadnění  
orientace a vyhledávání může být text kroniky 
opatřen rejstříky. Zápis by měl být dále 
doplněn přílohami, které jej dokládají 
a dokreslují. Kronikář vždy uvádí prameny, ze 
kterých čerpal.
    Kvalitně vedená kronika obce se neobejde bez 
spolupráce občanů a institucí v místě působí-
cích. Věřím proto, že se mi podaří získat podpo-
ru českokrumlovské veřejnosti a mé prosby 
o poskytnutí pokladů pro zápis budou vyslyšeny.  
  Své dotazy, náměty či návrhy týkající se 
kroniky města můžete zasílat na emailovou 
adresu: kronika@ckrumlov.cz.
Text upraven, celé znění na www.ckrumlov.cz/noviny.

 
  

 

 

   Vážení spoluobčané, od počátku tohoto roku 
mám tu čest být kronikářem města Český 
Krumlov. Dovolte mi proto, abych se stručně 
představil a nastínil své pojetí vedení kroniky.
 Narodil jsem se před dvaatřiceti lety 
v Českých Budějovicích, žiji v Českém Krum-
lově. Jsem ženatý, mám dvě děti. Vystudoval 
jsem obor Kulturní historie na Historickém 
ústavu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Po ukončení studií jsem byl 
zaměstnán v Národním muzeu jako vedoucí 
oddělení Muzeum české loutky a cirkusu 
v Prachaticích. Od roku 2008 pracuji jako 
referent kultury v kanceláři starosty města 
Český Krumlov. Vzhledem k mému dlouhole- 

 

  

  

 

Slovo kronikáře města Filipa Putschögla 

Kompletní obrazovou dokumentaci Lubora Mrázka z masopustního průvodu městem 21. února najdete  ve fotogalerii  na internetových  stránkách 
www.ckrumlov.cz/masopust. 

 

  

  

 

Českokrumlovský Masopust 

www.ckrumlov.cz/noviny 
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PLACENÁ INZERCE
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Kino J&K Český Krumlov promítá digitálně   

www.ckrumlov.cz/obcan 

PLACENÁ INZERCE

   Přípravné práce na digitalizaci kina začaly už více než před 
rokem. Bylo nutno připravit zadávací dokumentaci pro výběrové 
řízení na zhotovitele a žádost o dotaci. Od Státního fondu pro 
podporu české kinematografie obdrželo město na projekt digitali-
zace 800 tisíc Kč. Zhotovitel projektu byl vybrán prostřednictvím 
elektronické aukce, během které se podařilo snížit celkovou cenu 
zakázky o takřka 600 tisíc Kč oproti původně plánovaným nákla-
dům na výsledných 3 235 tisíc Kč.

     Samotná digitalizace byla provedena od 20. do 29. února 2012. 
Instalován byl DCI projektor Christie, DCI server DOREMI 
a řada dalších komponentů pro ovládání systému. Zvukový řetězec 
byl rozšířen na konfiguraci 7.1. Dále byl nainstalován systém pro 
přehrávání 3D obsahu DepthQ a nové stříbrné plátno, které je díky 
větší odrazivosti pro tento systém nutné. Pro příjem alternativního 
obsahu (hudební či sportovní přímé přenosy) byl na střechu kina 
umístěn HD satelit.

     Do konce roku 2012 bude probíhat zkušební provoz kina, jehož 
cílem je ověřit fungování a finanční náročnost nového systému. 
Během této doby bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele 
celého objektu kina od roku 2013. Požadavkem města bude, aby 
celá budova kina fungovala jako kulturní centrum, které bude mít 
význam nejenom pro návštěvníky filmových projekcí, ale i pro 
obyvatele okolních domů a sídlišť, školy a volnočasové aktivity.
                                                                                            

 

 

 

… pokračování ze strany 1

Třídíme odpad – 2. díl – Legislativa města Lhůty kontrol 
a čištění spalinových cest 

vytřídění výše uvedených odpadů např. porce-
lán, mastný papír, popel).
  Vyhláška také specifikuje místa určená 
k odkládání komunálních odpadů. Pro tento 
účel jsou po městě rozmístěny různé druhy 
sběrných nádob. Nádoby jsou od sebe barevně 
rozlišené a jsou označené informativními 
potisky o jednotlivých druzích odpadů. Pocho-
pitelně ne všechny odpady vznikající v domác-
nosti je možné do těchto nádob odložit. Jedná 
se třeba o vysloužilá elektrická zařízení, nebez-
pečné odpady, velkoobjemové odpady 
a odpady biologického původu ze zahrad.
   Uvedené odpady se odkládají na sběrném 
dvoře v Kaplické ulici pod areálem bývalé 
společnosti ŠUMSTAV a.s. Občané města zde 
mohou odkládat výše uvedené odpady zdarma 
(bližší podmínky viz níže uvedené webové 
stránky).
… pokračování příště

Provozní doba sběrného dvora: 
pondělí, středa 14.00 – 18.00 hodin 
a sobota 10.00 – 16.00 hodin

www.ckrumlov.cz/odpady 

 
 

 

 

   

Jedenkrát ročně by měla proběhnout 
kontrola komínu odborníkem. V případě 
spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 
50 kW lze čištění provést svépomocí.

Povinnosti podnikatelů v oblasti ochra-
ny ovzduší 
Kotel spalující tuhá paliva od výkonu 
15 kW, plynná nebo kapalná paliva od  
výkonu 11 kW při podnikatelské činnosti - 
měření účinnosti spalování a kontrola stavu 
spalinových cest nejméně jednou za dva 
roky (výsledky oznámit obecnímu úřadu do 
30 dnů od data jejich uskutečnění).
Kotel o výkonu vyšším než 50 kW (na 
černé uhlí, hnědé uhlí či topné oleje) – 
povinnost oznámit do 31. března 2012 
obecnímu úřadu údaje nutné pro stanovení 
výše poplatku. 
Podrobnosti na www.ckrumlov.cz/obcan.

 
 

 

 

   

  

 

 

 Milí čtenáři, v lednovém čísle jsme 
v úvodním díle našeho odpadového seriálu 
definovali druhy odpadů vznikající v domác-
nosti a upřesnili, do jakých druhů kontejnerů 
se mají odkládat.
    Právě pro odkládání odpadů vznikajících 
v domácnosti stanovilo město Český Krumlov 
systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v Obecně závazné vyhlášce č. 22/2006 
(dále v textu jen vyhláška).
  Vyhláška definuje základní mechanismy 
v nakládání s odpady v Českém Krumlově.
Je zde mimo jiné stanovena povinnost 
fyzických osob komunální odpad třídit na 
následující složky:
1. využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojo-
vý karton, kovy);
2. objemný odpad (např. nábytek, linolea, 
koberce, sanitární technika);
3. nebezpečné odpady (např. zbytky barev, 
oleje, zářivky, baterie, léky);
4. odpady rostlinného původu ze zahrad 
(tráva, listí, větve);
5. zbytkový komunální odpad (vznikne po
 

   

  

  

 

Text Vlasta Horáková  
Fyzické osoby 
spotřebiče do 50 kW

Čištění komínů             
Kontrola komínů          
Výběr nečistot,
látek a kondenzátu       

Druh paliva spotřebiče
       Pevné       Kapalné  Plynné
Celor.    Sezónní
provoz   provoz

1x 1x

1x1x

2x3x
1x

1x

3x
1x

1x

1x
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Užitečné informace a telefonní čísla

Nominace na Cenu města zasílejte do konce března

Upozornění

    V neděli 25. března se mění zimní čas na letní. Hodiny 
se posunou o jednu hodinu vpřed do letního časového 
pásma, tzn. po 01.59.59 SEČ (středoevropského času) 
následuje 03.00.00 SELČ (středoevropského letního času).
  

     
 

Začíná letní čas

     Do 31. března můžete nominovat své kandidáty na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2011. Náležitosti nominačního formuláře jsou zveřej-
něny na www.ckrumlov.cz/cenamesta. Nominaci můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český Krumlov, 
oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. O udělení Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat Zastupitelstvo města 
Český Krumlov nejpozději na květnovém jednání (31. května).

     
 

© Copyright město Český Krumlov, 2012

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července. 
Číslo 3/2012 vyšlo 23. března 2012, uzávěrka byla 2. března 2012. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 
Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 20. dubna 2012 s uzávěrkou 30. března 2012. 
Odpovědný redaktor: Soňa Petráková, telefon 380 766 320, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. Korektury: Lenka Nováková. Grafická příprava: Dagmar Píšová.
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Pasy, občanské průkazy, 
registr podnikatelů
Po, St 07.30-11.00     12.00-17.00
Út, Čt 07.30-08.30
Pá 07.30-12.00
Registr vozidel, řidičské průkazy
Po 07.30-11.00     12.00-17.00
Út 07.30-11.00
St 07.30-11.00     12.00-17.00
Čt pro veřejnost zavřeno    
Pá 07.30-12.00     

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 444
Elektronická podatelna: 
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Podatelna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-15.30
Pá 07.30-11.00    12.00-13.00
Pokladna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-14.00 
Pá 07.30-12.00
Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 08.00-11.00     
Pá 08.00-11.00 

Užitečné informace a telefonní čísla

Kulturní tipy
Slavnostní průvod - historický průvod k zahájení 
letní turistické sezóny a 20. výročí zápisu Českého 
Krumlova na Seznam UNESCO, pod záštitou 
starosty města. Průvod vyjde z V. zámeckého nádvoří.
31. 3. 2012; od 12.00 hodin

Koncert amerického symfonického orchestru 
hudební školy Minnetonka High School
Jezuitský sál Hotelu Růže, Horní 154
2. 4. 2012; 19.30 hodin (vstupné zdarma)

Velikonoční trhy – od Zeleného čtvrtka do Veliko-
nočního pondělí nabídnou trhovci a řemeslníci 
velikonoční pomlázky, malovaná vajíčka, dřevěné 
výrobky nebo kožešinové beránky, k ochutnání budou 
i pečené brambory. 
náměstí Svornosti
5. 4. 2012 - 9. 4. 2012; 10.00 - 17.00 hodin

Humor v umění - zahájení výstav
Egon Schiele Art Centrum, Široká 70 - 72
od 6. 4. 2012; 10.00 - 18.00 hodin

 

Velikonoční Pašijové hry
Pivovarská zahrada, pivovar Eggenberg
7. 4. 2012; 10.00 hodin (veřejná generální zkouška) 
a 14.00 hodin

Divadlo Ungelt Praha: 
Šest tanečních hodin v šesti týdnech 
Účinkují: Pavel Kříž, Chantal Poulain
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2
11. 4. 2012; 19.30 hodin

Česko-slovinský koncert spojeného mládežnického 
dechového a smyčcového orchestru Hudební školy 
Slovenj Gradec a ZUŠ Český Krumlov
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2
13. 4. 2012; 18.00 hodin

www.ckrumlov.cz/akce

  Na pozici vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Český Krumlov byl s účinností od 1. dubna 2012 Radou města Český 
Krumlov jmenován František Troják.
     www.ckrumlov.cz/kontakty

     
 

Nový vedoucí Odboru dopravy

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2012.
  

     
 


